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Belgische bioloog zoekt naar onbekende dieren en
planten in Thailand
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Een Ziggy Stardust-slang, een Klingon-watersalamander, de
gehoornde boomhagedis en 160 andere beestjes en planten
zijn vorig jaar ontdekt in Zuid-Oost-Azië. En dat is mede te
danken aan de Belgische bioloog Olivier Pauwels, die zich
heeft gespecialiseerd in het ontdekken van nieuwe soorten.
“Ik trok het woud in, weg van de drukte. En na een paar
maanden wachten zag ik iets.”
Het Nieuwsblad
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In en rond de Mekongrivier in Vietnam, Laos, Thailand, Cambodja en Myanmar krioelt
het van het leven dat zo zeldzaam is dat het bedreigd wordt nog voor het is ontdekt.
Alleen al vorig jaar vonden wetenschappers er negen am�bieën, elf vissoorten, veertien
reptielen, drie zoogdieren en 126 planten die nog nooit eerder door een mens waren
gezien. Olivier Pauwels is de enige Belgische bioloog die in de regio werkt, een specialist
in het zoeken naar nieuwe planten en dieren. In de twintig jaar dat hij dat doet – in
Gabon, Kazachstan en Thailand – heeft hij al meer dan tachtig nieuwe soorten gevonden.
Vijftig gekko's, wat slangen, kevers en paar bloemen. Vorig jaar alleen al ontdekte hij in
Thailand vijf nieuwe soorten, waaronder deAcanthosaura phuketensis, in het
Nederlands: de gehoornde boomhagedis. Het beestje is een van de sterren in Species
Oddity, het jongste rapport van het WWF over de Mekongregio dat gisteren is verspreid.
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“Ik vond hem op het eiland Phuket, in Thailand, vandaar zijn naam. Die streek is zo
toeristisch dat veel wetenschappers het niet de moeite vonden om er te zoeken naar
nieuwe soorten. Maar Pauwels zocht en zocht. Tot hij vond. “Ik trok het woud in, weg van
de drukte. Na een paar maanden zag ik iets: een boomhagedis met gevaarlijk uitziende
hoorns op de kop en rug. Een draakje in het paradijs.” Hij was de eerste mens die het
beestje zag en beschreef. “Dat is elke keer weer een speciaal moment. Het is zelfs
ontroerend, als een droom die waar wordt.”
Dat Pauwels het diertje een naam gaf, is belangrijker dan op het eerste gezicht lijkt.
"Zonder naam bestaan die dieren niet, kunnen ze niet worden opgenomen in een lijst
van beschermde soorten", zegt Pauwels. "Zeker in die streek, waar de bosontginning en
de illegale dierenhandel een groot probleem zijn, is dat belangrijk. Door de bescherming
van de soort, wordt hun leefgebied ook beschermd.” In Phuket is dat van groot belang,
zegt hij. “Het massatoerisme blijft daar groeien, waardoor de dieren het moeilijker
krijgen.”
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